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Előterjesztés
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. július 21. ..................sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a képviselő
testületi bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló döntések meghozatalára

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához és a rendelet 
megalkotásához minősített többség szükséges.

Előkészítő szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály, Szervezési Iroda

Készítette: Czira Éva Mandula irodavezető r /
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL: T " r de/ !

Jogi kontroll: \ \ A
Beterjesztésre alkalmas:

dr. Vökös Szilvia 
■ ALJEGYZŐ

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 
véleményezi
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- is Klímavédelmi Bizottság véleményezi

Határozati javaslat:

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testület állandó bizottságai és azok tagjainak száma a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: SZMSZ) 35. § (1) bekezdés b) és c) pontjai alapján a Kulturális, Civil, Oktatási, 
Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság esetében 9 fő, Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottság (a továbbiakban: bizottságok) esetében szintén 9 fő.

ÉRKEZETT



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
a 144/2019. (XI. 07.) számú határozatával választotta meg a Képviselő-testület Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága tagjait, majd a bizottsági tagok személyi változásai a 
450/2021. (VI. 30.) számú, a 452/2021. (VI. 30.) számú, valamint a 465/2021. (VII. 22.) számú 
határozatokban foglaltak alapján alakultak.

A Képviselő-testület a 144/2019. (XI.07.) számú határozatával választotta meg a Képviselő
testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottsága tagjait, 
majd a bizottsági tagok személyeinek változásai a 451/2021. (VI. 30.) számú és a 452/2021. 
(VI. 30.) számú határozatban foglaltak alapján alakultak.

A bizottságok létszámkerete - 9-9 fő - jelenleg betöltött.

A 2022. június 26. napján megtartott időközi települési önkormányzati képviselő-választáson 
Gondos Juditot helyi önkormányzati képviselővé választották, aki részt szeretne venni a 
bizottságok munkájában. A Józsefvárosi Fidesz-KDNP Frakcióvezetőjével történt egyeztetés 
alapján javasolom, hogy Gondos Judit a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága, valamint a Képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, 
Sport és Esélyegyenlőségi Bizottsága tagjaként kerüljön megválasztásra, valamint emiatt a két 
bizottság tagjainak létszáma 1-1 fővel emelkedjen, 9 főről 10 főre változzon.

Gondos Judit a Városüzemeltetési Bizottságban betöltött bizottsági tagi tisztségéről lemondott, 
erre figyelemmel javaslom a Városüzemeltetési Bizottságba új bizottsági tag megválasztását.

Jelen javaslat SZMSZ módosítást (rendelet módosítás) igényel.

IL A beterjesztés indoka
Jelen előterjesztés szerinti döntések meghozatala a Képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága, valamint 
a Képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi 
Bizottságainak létszámemelése 9 főről 10 főre, valamint a tag változásokkal kapcsolatos 
döntések meghozatala.

Az új képviselő bizottsági tag változások pénzügyi fedezete biztosított a Személyügyi Iroda 
költségvetésében a 20202 címen.

IV. Jogszabályi környezet
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 53. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. Az Mötv. 53. § (1) 
bekezdésének g) és 1) pontjai szerint a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról 
szóló rendeletben rendelkezik a rendeletalkotásról és határozathozatalról, valamint a képviselő
testület bizottságairól.
Az Mötv. 42. § 1. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a 
rendeletalkotás. A Mötv. 42. § 2. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem 
ruházható át szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által 



hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás. Az Mötv. 50. §-a alapján a 
rendeletalkotáshoz minősített többség szükséges.

Az Mötv. 57. § (1) bekezdése értelmében „A képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, ...”

Az Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében: „A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a 
képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét 
az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a 
polgármester.”

Az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, 
létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően 
létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.

Az Mötv. 58. § (3) bekezdése értelmében a bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban 
lemondhat. A lemondásáról szóló nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A 
megbízatás a lemondásban meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, 
ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem 
vonható vissza, továbbá érvényességéhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó 
nyilatkozata.

A minősített többség az Mötv. 50. §-án, valamint az SZMSZ 6. melléklet 1. pontjában 
foglaltakon alapul.

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását, valamint az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezet elfogadását és megalkotását.

Rendeletalkotási javaslat!

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .... /2022. (....... )
önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Melléklet:
1. Rendelettervezet
2. a Képviselő-testület 448/2021. (VI. 30.) számú határozata

I. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2022. (........ ) számú határozata 

a Képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi 
Bizottsága, valamint a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi 

Bizottsága tagjának megválasztásáról



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. 2022. július 22. napjától a Képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, 
Sport és Esélyegyenlőségi Bizottsága tagjává Gondos Juditot megválasztja.

2. 2022. július 22. napjától a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi 
Bizottsága tagjává Gondos Juditot megválasztja.

Felelős: 1-2. pontok esetében a polgármester
Határidő: 1-2. pontok esetében 2022. július 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési 
Iroda

II. Határozati javaslat 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2022. (........ ) számú határozata

a Képviselő-testület Városüzemeltetési Bizottsága tagjának megválasztásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Gondos Juditnak, a Városüzemeltetési Bizottság bizottsági tagjának 
............................................ napján benyújtott lemondását tudomásul veszi;

2. 2022. július 22. napjától a Városüzemeltetési Bizottság tagjává ................................... 
(született:........................................ ) megválasztja;

3. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változásoknak a szükséges 
nyilvántartásokon történő átvezetéséről.

Felelős: A határozat 1-2. pontja esetében a polgármester, a 3. pont esetében a jegyző 
Határidő: 2022. július 22.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési 
Iroda

Budapest, 2022. július 21.

Pikó András 
polgármester



1. sz. melléklet: Rendelettervezet

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (......... ) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 
06.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:

(A Képviselő-testület állandó bizottságai és azok tagjainak száma:)
„ b) Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság, 10 fő

c) Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, 10 fő”

2. § Ez a rendelet 2022. július 22. napján lép hatályba.

Budapest, 2022. július „......”

dr. Sajtos Csilla 
jegyző

Pikó András 
polgármester



INDOKOLÁS 

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2022. (. )
önkormányzati rendelethez

ALTALANOS INDOKOLÁS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 42. § 1. pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a 
rendeletalkotás. Az Mötv. 53. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a működésének 
részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. 
Az Mötv. 53. § (1) bekezdésének g) és 1) pontjai szerint a képviselő-testület a szervezeti és 
működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik a rendeletalkotásról és 
határozathozatalról, valamint a képviselő-testület bizottságairól.
Az Mötv. 42. § 1. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a 
rendeletalkotás. A Mötv. 42. § 2. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem 
ruházható át szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által 
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás. Az Mötv. 57. § (1 ) bekzdése szerint a 
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait és a 
bizottságok tagjainak számát. Az Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében a bizottság elnökének 
és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a 
képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt 
számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem 
lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. Az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján a 
képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére 
bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot 
megszüntetheti.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) a fenti jogszabályhelyek alapján 
felülvizsgálatra és módosításra került.

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

az 1. §-hoz

A képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi 
Bizottságának és Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának létszámát 9 főről 10 főre 
emeli.

a 2.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014. (XL 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2022. (. )

önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi hatások
A módosításnak társadalmi hatása kedvező, tekintettel arra, hogy a választópolgárokat több 
választott képviselő képviseli a bizottságban.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet módosításának gazdasági, költségvetési hatása van, a megválaszolt képviselő 
bizottsági munkájáért díjazásban részesül.

3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendelet módosításának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotása az adminisztrációs terhek számottevő növekedésével nem jár, az új 
bizottsági tag díjazásának megfizetése a többi bizottsági tagéval együttesen biztosítható.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei
A Képviselő-testület és bizottságok munkájának hatékonyabbá tétele.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének .../2022. (......) 

önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.
06.) önkormányzati rendelet módosításáról

35. § (1) A Képviselő-testület állandó bizottságai 
és azok tagjainak száma:

35. § (1) A Képviselő-testület állandó bizottságai 
és azok tagjainak száma:

b) Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, 
Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság, 9 fő
c) Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi
Bizottság, 9 fő

b) Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, 
Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság, 10 fő
c) Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi
Bizottság, 10 fő



2. sz. melléklet: a Képviselő-testület 448/2021. (VI. 30.) számú határozata

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
2021. június 30-án (szerda) 9.00 órától

a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott
1. rendes üléséről.

Napirend 1. pontja
Javaslat a Képviselő-testület egyes bizottságai nem képviselő tagjainak 
visszahívására és megválasztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
448/2021.(VI. 30.) határozata

a Képviselő-testület Városüzemeltetési Bizottsága nem képviselő bizottsági tagjának 
megválasztásáról

(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Városüzemeltetési Bizottságban, Tóth Tímea nem képviselő bizottsági tagjának 2021. 
január 20. napján benyújtott lemondását tudomásul veszi.

2. A Városüzemeltetési Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává Gondos Juditot 2021. 
július 1. napjától megválasztja.

3. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változásoknak a szükséges 
nyilvántartásokon történő átvezetéséről.

Felelős: A határozat 1-2. pontja esetében a Polgármester, a 3. pont esetében a Jegyző
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda

K.m.f.
dr. Vörös Szilvia s. k. Pikó András s. k.

jegyzőt helyettesítő aljegyző polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:
Kiadva: Budapest, 2022Tjüíius 21.*\

Czira Éva Mandula J
Jogi és Szervezési Ügyosztály
Szervezési Iroda irodavezető


